รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ประจาเดือนมกราคม ปี 2562
“เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2562 ได้รบั แรงขับเคลือ่ นจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็นสาคัญ โดยการบริโภคภาคเอกชนสะท้อนจากปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นงั่ ทีก่ ลับมาขยายตัว
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน สอดคล้องกับดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์สามารถกลับมาขยายตัว
ในขณะทีด่ า้ นอุปสงค์ภายนอกประเทศ พบว่าการส่งออกสินค้ายังคงหดตัวสาหรับด้านอุปทาน จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติขยายตัวเป็นบวก โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีข่ ยายตัวร้อยละ
10.3 ต่อปี สูงสุดในรอบ 7 เดือน อัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน และดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรยังคงขยายตัวได้ด”ี

1. การบริโภคภาคเอกชน

2. การลงทุนภาคเอกชน

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจำก VAT ในเดือน ม.ค. 62 ขยำยตัว
ต่อเนื่องที่ 3.1% ต่อปี ปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่ง ในเดือน ม.ค. 62 กลับมำขยำยตัวใน
ระดับสูงที่ 17.4% ต่อปี จำกเดือนก่อนหน้ำที่หดตัว –2.7% ต่อปี และนับเป็นกำรขยำยตัว
สูงสุดในรอบ 5 เดือน และดัชนีความเชือ่ มั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม (CCI) ใน
เดือน ม.ค. 62 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 67.7

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวทั้งจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร
สะท้อนจำกปริมาณจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ขยำยตัวต่อเนื่องที่ 17.3% ต่อปี
และปริมำณจำหน่ำยรถกระบะ 1 ตัน ขยำยตัวต่อเนื่องเช่นกันที่ 21.0% ต่อปี สำหรับ
การลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจำกปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์ กลับมำ
ขยำยตัวที่ 5.5% ต่อปี หลังจำกที่เดือนก่อนหน้ำหดตัว –1.4% ต่อปี และภำษี
ธุรกรรมอสังหำฯ ขยำยตัวต่อเนื่องที่ 15.2% ต่อปี

CCI
ม.ค. 62 = 67.7

ปริมาณจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่

ปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์

ปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่ง
9.6%
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สินค้าส่งออกที่ขยายตัว

ยางพารา

15.1%

ผัก ผลไม้สดแช่เขง

24.7%

3.1%

เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

10.1%

นา ิกาและ
ส่วนประกอบ

174.7%

0.9%

สินค้าเกี่ยวข้องกับ
น้ามัน

9.6%

เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์
และส่วนประกอบ

31.1%

ทั้งนี้ ผลของมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่น้อยกว่ำมูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำส่งผลให้ดุลกำรค้ำใน
เดือนม.ค. 62 ขำดดุลจำนวน 4.0 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภาพภายนอกประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง
อัตราการว่างงาน ม.ค. 62 = 1.0% ของกำลังแรงงำนรวม
หนีส้ าธารณะ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 61 = 41.8% ของ GDP
ทุนสารองระหว่างประเทศ ม.ค. 62 อยูท่ ี่ 209.9 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
เงินเฟ้อพื้นฐาน
เงินเฟ้อทั่วไป
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เกษตรกรรม

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ม.ค. 62 ขยำยตัว 5.2%
ต่อปี โดยเป็นกำรขยำยตัวในทุกหมวดสินค้ำ ได้แก่ หมวด
พืชผลสำคัญ หมวดปศุสตั ว์ และหมวดประมง ทีข่ ยำยตัว 6.4%
1.6% และ 0.4% ต่อปี ตำมลำดับ ทำให้รำยได้เกษตรกรทีแ่ ท้จริง
ในเดือน ม.ค. 62 ขยำยตัว 5.2% ต่อปี

อุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ในเดือนม.ค. 62
อยู่ที่ระดับ 93.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำก
ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำกำรใช้จำ่ ยทั้งจำกกำรบริโภค
ภำยในประเทศและกำรใช้จ่ำยภำครัฐผ่ำนโครงกำรลงทุน
ขนำดใหญ่รวมทั้งกำรเลือกตั้งที่จะเกิดขึน้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
และภำคกำรผลิต

ท่องเที่ยว

5. เสถียรภาพเศรษฐกิจ

0.4%

ธ.ค.61

4. เครื่องชี้ด้านการผลิต

สินค้าส่งออกที่หดตัว

0.9%

17.3%

-1.4%

การส่งออกสินค้าในเดือน ม.ค. 62 ยังคงส่งสัญญาณชะลอตัว โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือน
ม.ค. 62 มีมูลค่า 19.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวที่ร้อยละ –5.7 ต่อปี โดยได้รับผลกระทบแรงกดดัน
จำกภำวะกำรค้ำโลกชะลอตัว อย่ำงไรก็ดี ตลำดส่งออกสำคัญที่ขยำยตัวได้ดี ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ อินเดีย
และ CLMV ทั้งนี้ สินค้ำที่สนับสนุนกำรส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร อำทิ
ผัก ผลไม้สดแช่เข็ง ไก่สดแช่แข็งแปรรูป และสินค้ำอุตสำหกรรม อำทิ นำฬิกำและส่วนประกอบ และ
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ สำหรับมูลค่ำกำรนำเข้ำในเดือน ม.ค. 62 ขยำยตัวที่ 14.0%
ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่ำ 23.0 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

0.8%

5.5%

5.4%

-2.7%

3. การส่งออก-นาเข้า

8.3%

5.6%
16.6%

6.8%

ธ.ค.61

26.9%

12.8%

0.9%
Q4/61

24.9%

จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทย
ในเดือน ม.ค. 62 มีจำนวน 3.7 ล้ำนคน ขยำยตัว 4.9% จำก
กำรขยำยตัวได้ดีของนักท่องเที่ยวชำวจีน เป็นสำคัญ ที่ขยำยตัว
ในระดับสูงร้อยละ 10.3 ต่อปี ซึ่งนับเป็นกำรขยำยตัวสูงสุดใน
รอบ 7 เดือน นอกจำกนี้ นักท่องเที่ยวประเทศอื่นยังคงขยำยตัว
ได้ดี ได้แก่ นักท่องเที่ยวชำวอินเดีย และไต้หวัน เป็นต้น สำหรับ
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศในเดือน ม.ค. 62 มีมูลค่ำ
195.8 พันล้ำนบำท ขยำยตัว 2.4%
ดำวน์โหลดเอกสำรที่นี่
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